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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), ve znění
pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní
rok 2022/2023:
Obor vzdělání

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium)

30 uchazečů

79-41-K/61 – Gymnázium (šestileté gymnázium)

30 uchazečů

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto
termínech:
•
•

12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 pro obor 7941K41 Gymnázium (čtyřleté)
19. 4. 2022 a 20. 4. 2022 pro obor 7941K61 Gymnázium (šestileté).

V Hranicích dne 28. 1. 2022
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
ředitel školy

KRITÉRIA
přijímacího řízení a hodnocení uchazečů
Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)
Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, tato kritéria pro
přijetí ke studiu na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293 pro školní rok 2022/2023:
V přijímacím řízení budou hodnoceny u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání (údaje
uvedené na přihlášce ke studiu, potvrzené ředitelem příslušné ZŠ – 1. a 2. pololetí 6. ročníku základní
školy a 1. pololetí 7. ročníku základní školy);
b) výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a jednotné zkoušky z matematiky, které se konají
formou testů.
Za hodnocené pololetí (1. a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ a 1. pololetí 7. ročníku ZŠ) může uchazeč získat maximálně
400 bodů, vypočítaných dle vzorce 700 mínus 100krát průměrný prospěch 1. pololetí 6. ročníku ZŠ mínus
100krát průměrný prospěch 2. pololetí 6. ročníku ZŠ mínus 100krát průměrný prospěch 1. pololetí 7. ročníku ZŠ.
Jednotná zkouška z českého jazyka je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací
řízení může uchazeč získat 0–300 bodů podle následujícího pravidla: celkové skóre ze zkoušky českého jazyka
se vynásobí číslem 6 a získá se počet bodů za zkoušku z českého jazyka. Dosáhne-li uchazeč v testu skóre 50,
získá pro přijímací řízení 50krát 6 = 300 bodů. Počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá – pokles skóre o
hodnotu 1 znamená pokles o 6 bodů (např. skóre 49 = 49krát 6 = 294 bodů pro přijímací řízení; skóre 48 = 48krát
6 = 288 bodů pro přijímací řízení atd.). Uchazeč, jehož skóre je 0, nezíská pro přijímací řízení žádný bod.
Jednotná zkouška z matematiky je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací řízení
může uchazeč získat 0–300 bodů podle následujícího pravidla: celkové skóre z matematiky se vynásobí číslem 6
a získá se počet bodů za zkoušku z matematiky. Dosáhne-li uchazeč v testu skóre 50, získá pro přijímací řízení
50krát 6 = 300 bodů. Počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá – pokles skóre o hodnotu 1 znamená
pokles o 6 bodů (např. skóre 49 = 49krát 6 = 294 bodů pro přijímací řízení; skóre 48 = 48krát 6 = 288 bodů pro
přijímací řízení atd.). Uchazeč, jehož skóre je 0, nezíská pro přijímací řízení žádný bod.
Celkem může uchazeč získat za prospěch ze základní školy (např. za průměr 1,00 v každém hodnoceném
pololetí) 400 bodů a za jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky 600 bodů, tedy maximálně celkem 1000
bodů.
O přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pak rozhodne dosažený počet bodů celkem. Maximální počet
bodů pro přijetí ke studiu: 1000 bodů.
Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení: 350 bodů, z toho nejméně 120 bodů v součtu za
výsledek z didaktického testu z matematiky a českého jazyka.

Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové kritérium – dosažený prospěch
ve výše uvedených pololetích ZŠ v tomto pořadí:
1. prospěch z matematiky (ze ZŠ)
2. prospěch z českého jazyka (ze ZŠ)
3. prospěch z 1. cizího jazyka (ze ZŠ)
4. prospěch z fyziky (ze ZŠ)
5. prospěch z dějepisu (ze ZŠ)
6. prospěch ze zeměpisu (ze ZŠ)
Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů další doplňkové kritérium v tomto pořadí:
1. skóre dosažené v testu z matematiky,
2. skóre dosažené v testu z českého jazyka.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle
výsledku hodnocení přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 bude pro studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník
nižšího stupně víceletého gymnázia) přímo přijato 30 uchazečů na základě jejich výsledků v přijímacím řízení.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, se na jejich žádost promíjí v přijímacím řízení
zkouška z českého jazyka. Tato zkouška se nahrazuje rozhovorem ověřujícím nezbytnou znalost českého jazyka
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů v přijímacím řízení je
stanoveno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
Pořadí v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
V souvislosti s přijímáním cizinců dále informujeme, že k přihlášce ke střednímu vzdělávání dokládají vysvědčení
ze zahraniční školy za poslední dva ročníky (§ 1 odst. 1 písm. a) až d) a i) a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Předkládají je v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka
českého.

Hranice 28. 1. 2022
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
ředitel školy

KRITÉRIA
přijímacího řízení a hodnocení uchazečů
Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého studia)
Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, tato kritéria pro
přijetí ke studiu na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293 pro školní rok 2022/2023:
V přijímacím řízení budou hodnoceny u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání (údaje
uvedené na přihlášce ke studiu, potvrzené ředitelem příslušné ZŠ – 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní
školy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy);
b) výsledky jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a jednotné zkoušky z matematiky, které se konají
formou testů.
Za hodnocené pololetí (1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) může uchazeč získat maximálně
400 bodů, vypočítaných dle vzorce 700 mínus 100krát průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročníku ZŠ mínus
100krát průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročníku ZŠ mínus 100krát průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Jednotná zkouška z českého jazyka je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací
řízení může uchazeč získat 0–300 bodů podle následujícího pravidla: celkové skóre ze zkoušky českého jazyka
se vynásobí číslem 6 a získá se počet bodů za zkoušku z českého jazyka. Dosáhne-li v testu skóre 50, získá pro
přijímací řízení 50krát 6 = 300 bodů. Počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá – pokles skóre o hodnotu
1 znamená pokles o 6 bodů (např. skóre 49 = 49krát 6 = 294 bodů pro přijímací řízení; skóre 48 = 48krát 6 = 288
bodů pro přijímací řízení atd.). Uchazeč, jehož skóre je 0, nezíská pro přijímací řízení žádný bod.
Jednotná zkouška z matematiky je připravena společností CERMAT. Maximální skóre je 50. Pro přijímací řízení
může uchazeč získat 0–300 bodů podle následujícího pravidla: celkové skóre z matematiky se vynásobí číslem 6
a získá se počet bodů za zkoušku z matematiky. Dosáhne-li v testu skóre 50, získá pro přijímací řízení 50krát 6 =
300 bodů. Počet bodů pro přijímací řízení rovnoměrně klesá – pokles skóre o hodnotu 1 znamená pokles o 6
bodů (např. skóre 49 = 49krát 6 = 294 bodů pro přijímací řízení; skóre 48 = 48krát 6 = 288 bodů pro přijímací
řízení atd.). Uchazeč, jehož skóre je 0, nezíská pro přijímací řízení žádný bod.
Celkem může uchazeč získat za průměrný prospěch ze základní školy (např. za průměr 1,00 v každém
hodnoceném pololetí) 400 bodů a za jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky 600 bodů, tedy
maximálně celkem 1000 bodů.
O přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání pak rozhodne dosažený počet bodů celkem.
Maximální počet bodů pro přijetí ke studiu: 1000 bodů.
Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení: 350 bodů, z toho nejméně 120 bodů v součtu za
výsledek z didaktického testu z matematiky a českého jazyka.

Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové kritérium – dosažený prospěch
ve výše uvedených pololetích ZŠ v tomto pořadí:
1. prospěch z matematiky (ze ZŠ)
2. prospěch z českého jazyka (ze ZŠ)
3. prospěch z 1. cizího jazyka (ze ZŠ)
4. prospěch z fyziky (ze ZŠ)
5. prospěch z dějepisu (ze ZŠ)
6. prospěch ze zeměpisu (ze ZŠ)
Pokud nerozhodne ani toto kritérium, rozhoduje o pořadí uchazečů další doplňkové kritérium v tomto pořadí:
1. skóre dosažené v testu z matematiky
2. skóre dosažené v testu z českého jazyka.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle
výsledku hodnocení přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 bude pro studijní obor 79-41-K/41 - Gymnázium (1. ročník
čtyřletého studia) přímo přijato 30 uchazečů na základě jejich výsledků v přijímacím řízení.
OSTATNÍ USTANOVENÍ
Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, se na jejich žádost promíjí v přijímacím řízení
zkouška z českého jazyka. Tato zkouška se nahrazuje rozhovorem ověřujícím nezbytnou znalost českého jazyka
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů v přijímacím řízení je
stanoveno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
Pořadí v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
V souvislosti s přijímáním cizinců dále informujeme, že k přihlášce ke střednímu vzdělávání dokládají vysvědčení
ze zahraniční školy za poslední dva ročníky (§ 1 odst. 1 písm. a) až d) a i) a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Předkládají je v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka
českého.

Hranice 28. 1. 2022
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
ředitel školy

